
Андрија Мандић: Абазовић и Јоковић пишу предлог за реконструкцију,  верујем да ће брзо бити достављен клубовима
петак, 19 август 2022 19:23

Шеф посланичког клуба Демократа саопштио је да ће, ако предлагачи не изађу са
састанка са 32 потписа, "на разрађеној и писаној иницијативи о циљевима и структури
Владе", та странка сматрати да се фингира дијалог.

  

  

Један од лидера Демократског фронта Андрија Мандић казао је након састанка дијела
старе парламентарне већине да премијер Дритан Абазовић и потпредсједник Владе
Владимир Јоковић пишу свој предлог за реконструкцију Владе.

  

Како је рекао, вјерује да ће тај предлог за 15-20 минута бити достављен посланичким
клубовима.
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"У том очекивању и са добром жељом да некако превазиђемо ову тешку политичку
кризу, ДФ би се радовао када би имао добре вијести да саопштимо грађанима", поручио
је Мандић.

  

У скупштинском Бијелом салону одржан је састанак лидера старе парламентарне
већине, који је завршен нешто прије 18 часова.

  

На састанак су, осим Абазовића, дошли: Владимир Јоковић (Социјалистичка народна
партија), Небојша Медојевић (Покрет за промјене), Андрија Мандић (Нова српска
демократија), Милан Кнежевић (Демократска народна партија), Максим Вучинић
(Радничка партија), Миодраг Лекић (Демос), Марко Милачић (Права Црна Гора), Срђан
Павићевић (ЦИВИС), као и посланик Владимир Добричанин (Уједињена Црна Гора).

  

Демократе нису присуствовале састанку. Шеф посланичког клуба те странке Борис
Богдановић саопштио је да ће, ако предлагачи не изађу са састанка са 32 потписа, "на
разрађеној и писаној иницијативи о циљевима и структури Владе", та странка сматрати
да се фингира дијалог.

  

Посланички клубови Демократског фронта и Покрета за промјене тражили су у више
наврата током данашње сједнице паузу, како би се у Бијелом салону Скупштине одржао
састанак лидера партија побједница избора 2020. године, на којем би се покушало наћи
рјешење политичке кризе.

  

(Вијести)
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